
PERSPECTIEVEN
POLDER

perspectief op het  

Almeerse landschap 

Lezing 2 
25 september
Philomene van der Vliet 

Datum: 
25 september 2019 
inloop: 19:30 u 
start: 20:00 u 

Locatie: 
Voormalig Casla 
Weerwaterplein 3 
1324 EE, Almere 

Tickets: 
per lezing: 3,-, mini- passepartout: 7.50,- 
aanmelden en kaartverkoop 
op www.polderblik.nl of bij aanvang 

voor meer informatie over de lezingenreeks: ga naar www.polderblik.nl  Stichting Polderblik | De Realiteit 7, 1313 TA Almere | stichting@polderblik.nl

een vierdelige  

lezingenreeks 

De activering van het landschap:  
de wensen van de burger

voor meer informatie over de lezingenreeks: ga naar www.polderblik.nl  Stichting Polderblik | De Realiteit 7, 1316 TA Almere | stichting@polderblik.nl

voor meer informatie over de  
lezingenreeks, kaarten voor de  
lezing of een passe-partout, ga 

naar www.polderblik.nl

Save the date!

23 OKTOBER 
Boris Hocks, Generation Energy 
Vormgeven aan de energietransitie in het  Almeerse stadslandschap

20 NOVEMBER 
Steven Delva, DELVA Landscape 
De menging van stad en landschap in  
het ruimtelijk ontwerp

moderator: Paul Gerretsen  
agent Deltametropool 
verslaglegging: JaapJan Berg  
Bergplaats, publicist,  
onderzoeker INTI

De activering van het landschap:  
de wensen van de burger
Bij het ontwerp van het Almeerse 
stadslandschap realiseerden de ontwerpers zich 
dat de verscheidenheid van het 
Nederlandse landschap is ontstaan door de vele 
manieren waarop wij het landschap gebruiken. 
In een stad die in de jaren zeventig wordt 
uitgelegd, kan het niet anders dan dat 
recreatie daarin een belangrijke plaats heeft. 
Neem het water bijvoorbeeld in en rond de stad. 
Het is niet alleen een belangrijke drager van de 
infrastructuur. Ze houdt ook het landschap open 
en zet aan tot vele vormen van recreatie. Grote 
opgaven als klimaatverandering, afname in 
biodiversiteit en voedselvoorzieningen vormen 
nu nieuwe uitdagingen voor Almere.

De vraag is hoe oplossingen hiervoor in, 
dit voor Nederland unieke stadslandschap,  
gecombineerd kunnen worden met 
verschillende vormen van recreatie. De 
gemeente Almere, Staatsbosbeheer 
en Landschap Flevoland betrekken actief 
burgers bij het vinden van een antwoord op 
die vraag. Landschapsarchitect Philomene 
van der Vliet houdt met haar ruime ervaring 
in het ontwerp van recreatielandschappen 
het Almeerse stadslandschap tegen het licht 
van actuele trends en ontwikkelingen elders 
in Nederland en Europa.

Over Philomene van der Vliet
Philomene van der Vliet (1975) is samen met 
Jan Maas oprichter van BOOM Landscape.  
Ze doet onderzoek en maakt ontwerpen voor 
recreatielandschappen in binnen en buitenland 
en droeg bij aan een integrale landschapsvisie 
voor de MRA regio. Met haar bureau wil zij 
actuele opgaven als verstedelijking, 
energietransitie en klimaatverandering inzetten 
als motor om te komen tot een bruikbare, 
biodiverse, productieve en een authentieke 
leefomgeving. In 2018 won BOOM Landscape 
de BIG Architecture Awards voor het beste 
landschaps- en openbare ruimte project van 
Oost- en Midden Europa.


